
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR EDSON FACHIN, DO       

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

ADPF nº 572 

 

A REDE SUSTENTABILIDADE, já qualificada nos autos, vem, por seus          

advogados, se manifestar acerca da petição do Procurador-Geral da República. 

A autora propôs a presente ADPF em 23/3/2019 contra a Portaria GP nº 69, de 14 de                 

março de 2019, editada pelo Exmo. Senhor Ministro Presidente do STF, que determinou a              

instauração do Inquérito nº 4781 no Supremo Tribunal Federal (STF). Em síntese,            

alegavam-se: (i) a incompetência desse Eg. Tribunal para a condução do inquérito, já que              

faltavam os requisitos subjetivos (os pretensos criminosos não estariam sujeitos à jurisdição            

maior e não estariam preenchidos os requisitos para eventuais crimes contra a honra) e              

objetivos (local do delito; e objeto definido e preciso a ser investigado) aptos a justificarem a                

atuação da Corte; e (ii) a violação à separação de poderes e à competência iniciadora em                

matéria penal do Ministério Público. 

No dia 16/4/2019, a PGR, sob o comando da então Procuradora-Geral da República             

Raquel Dodge, promoveu o arquivamento do Inquérito nº 4781.  

O nobre Ministro Relator, contudo, decidiu que “[o] sistema acusatório de 1988            

concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu              

às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados            

de Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por           

instauração e determinação de sua Presidência, nos termos do 43 do Regimento Interno”,             

razão pela qual manteve incólume o inquérito citado. 

1 
 



Em 3/5/2019, a eminente Dra. Raquel Dodge manifestou-se no sentido do           

deferimento da medida cautelar requerida pelo autor, e, ao final, pela procedência desta             

ADPF. 

Em 25/9/2019, foi publicada a nomeação do atual Procurador-Geral da República,           

Augusto Aras, que, rememore-se, escolhido à revelia da lista tríplice, após escolha pelo             

Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro. 

Em 4/10/2019, à vista da alteração da direção da PGR, abriu-se novo prazo para sua               

manifestação nestes autos. Para a perplexidade da REQUERENTE, neste novo          

pronunciamento, datado de 24/10/2019, o Sr. Augusto Aras adotou posição diametralmente           

oposta à de sua antecessora, opinando pela validade do inquérito ora impugnado. Veja-se             

trecho elucidativo de tal giro de compreensão, in verbis: 

1. Impede o conhecimento de ADPF situação de incompatibilidade normativa          
que demande prévio cotejo entre normas infraconstitucionais. [...] 
5. O inquérito previsto no art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal             
Federal, à semelhança da previsão dos crimes praticados nas sedes ou dependências            
das Casas Legislativas, visa a assegurar o exercício independente das funções da            
mais alta Corte do País. [...] 
9. O inquérito referido no art. 43 do RISTF não se limita às infrações penais               
cometidas no local em que está situado o Tribunal, nem restringe-se às pessoas com              
prerrogativa de foro na Corte. 
10. É possível a apuração, no inquérito judicial instaurado pelo Supremo           
Tribunal Federal, de infrações penais cometidas fora da sede ou dependências da            
Corte e em detrimento de seus bens, serviços e pessoal. 

O Sr. Procurador-Geral não apenas se manifestou pela validade do inquérito,           

como também opinou para que a ação da REQUERENTE sequer fosse conhecida, ou             

seja, para que seu mérito não fosse nem ao menos apreciado, por reputar a ação               

absolutamente imprestável do ponto de vista processual.  

Restou claro que o novo titular da PGR alterou o entendimento institucional do             

Ministério Público, na qualidade de seu dirigente máximo: a ADPF não seria cabível             

(julgamento sem resolução de mérito) e o Inquérito instaurado pela citada Portaria seria             

constitucional, por ser instrumento de defesa do exercício independente do Tribunal, não            

estando limitado nem mesmo de forma territorial. Ao final, o Procurador-Geral solicitou o             

envio de informações complementares e nova vista para se manifestar de forma definitiva. 
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Após o recebimento das informações do Inquérito, conforme pedido anteriormente,          

sobreveio novo Parecer, datado de 20/2/2020, em que o PGR deixou de arguir o não               

cabimento da ADPF, reiterando os principais pontos em defesa da constitucionalidade           

do inquérito instaurado pela Portaria. Veja-se: 

3. A investigação criminal, embora tipicamente atribuída à Polícia Judiciária,          
pode ser conduzida por autoridades vinculadas a outros Poderes que não o            
Executivo. A investigação criminal pelo Legislativo e pelo Judiciário         
ampara-se no sistema de divisão funcional de Poder, que tem por objetivo            
assegurar condições de atuação e funcionamento independentes desses        
Poderes. 

Outro ponto nodal da manifestação do eminente Procurador é o seu pedido pelo             

acesso aos detalhes e trâmites sigilosos do Inquérito. E, a partir do amplo acesso aos               

documentos investigativos, também pretende ter o poder de autorizar procedimentos daí           

decorrentes ou não. Veja-se: 

6. A investigação preliminar conduzida pelo Supremo Tribunal Federal não          
pode ser realizada à revelia da atribuição constitucional do Ministério Público           
na fase pré-processual da persecução penal, havendo de ser observados os           
direitos e as garantias fundamentais dos sujeitos da apuração. 
9. Em respeito ao sistema acusatório, à natureza administrativa do feito e à             
necessária imparcialidade da autoridade judicante, as medidas investigativas        
extraídas do art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal           
sujeitas à reserva de jurisdição, se não requeridas pelo Ministério Público,           
devem ser previamente submetidas ao seu crivo.  
 

Hoje, 27/5/2020, acompanhou-se na mídia que as investigações alcançam notórios          

apoiadores da campanha e do mandato do Presidente da República, Jair Bolsonaro, por             

aparentemente serem apoiadores dos mecanismos de disseminação de fake news contra o STF. 

Para surpresa da REQUERENTE, contudo, horas após o anúncio do cumprimento de            

mandados judiciais pela Polícia Federal relacionados ao tema do combate à disseminação de             

notícias falsas que envolvem o entorno do Sr. Presidente da República, o ilustre Sr.              

Procurador-Geral procedeu a novo giro em sua opinião quanto à legitimidade do sobredito             

inquérito. 

Tal postura vacilante parece se subordinar às agitações próprias da política partidária,            

em detrimento da independência e sobriedade que se espera da PGR. Ora, é certo que o varejo                 
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da política não se insere no condomínio da atuação institucional do Ministério Público: ele,              

enquanto instituição, deve agir com convicção firme que não se prostre à identidade de quem               

é o alvo da vez, sem depender da posição do investigado de ocasião. Para a PGR, evocando                 

frase célebre do Eminente Min. Marco Aurélio, não se deve julgar um processo “pela capa,               

mas, sim, pelo seu conteúdo”. 

Como dito, na data de hoje, causando perplexidade a todos, quando as investigações             

se avizinham do entorno presidencial, a posição da PGR, que antes reputava tais atos              

legítimos e o pedido da REQUERENTE imprestável, opinando para que ele sequer fosse             

acolhido e julgado no mérito, se utilizou desta mesma Ação para, uma vez mais, se               

manifestar, mas, desta vez, pedindo a suspensão do inquérito, desdizendo sua posição            

anterior. Veja-se: 

4. Hão de ser suspensos cautelarmente os atos de investigação no Inquérito            
4.781/DF até que o Supremo Tribunal Federal, por seu órgão Plenário,           
estabeleça os limites e balizas para a tramitação do inquérito, a fim de serem              
resguardados os preceitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. 
Pedido de concessão de medida cautelar para ser determinada a suspensão de            
todos os atos de investigação no INQ 4.781/DF até exame de mérito da ADPF. 

Tal postura imprópria parece indicar que o ilustre chefe da PGR se sensibiliza quanto              

à sorte de investigativos aliados do Sr. Presidente da República, que o conduzira ao cargo e já                 

sinaliza sua intenção de nomeá-lo para novo mandato ou mesmo para tomar assento nesta              

Suprema Corte. O interesse público não flutua ao sabor das circunstâncias da política ou das               

ambições pessoais de quem quer que seja, sob pena de se desmoralizar a honorabilidade do               

Ministério Público, que é instituição essencial à Justiça. 

Esta ADPF, que no entender do Dr. Aras, não era cabível e imprestável, quando dizia               

respeito à defesa da liberdade de expressão e de interesses de outros alcançados injustamente              

por medidas inquisitoriais conduzidas no atacado inquérito, quando se mudam as figuras dos             

investigados, passa, num passe de mágica, a ser plausível e útil? 

Da mesma forma, decisões anteriores no âmbito do inquérito não resultaram em            

pedido cautelar semelhante. Citamos duas decisões do Ministro Alexandre de Moraes que            

tiveram grande repercussão: (i) a busca e apreensão na residência do ex-Procurador-Geral da             

República, Rodrigo Janot, ocorrida em 27/9/19, anterior, portanto, à nomeação do atual PGR             

e anterior aos seus Pareceres de 24/10/19 e 20/2/20; e (ii) a suspensão de investigações               
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realizadas pela Receita Federal e afastamento de auditores fiscais, ocorrida em 1º/8/19, que             

teve seus efeitos ao menos até 5/11/19, quando o próprio Ministro decidiu pelo retorno à               

atividades dos servidores. 

Ora, Excelência, se nada mudou sob o panorama jurídico, o que pode ter justificado a               

guinada da opinião da eminente Procuradoria-Geral da República? É melhor, com a devida             

vênia sempre merecida, sequer elucubrar sobre os motivos para essa abrupta mudança de             

rumos nas opiniões técnico-jurídicas da Procuradoria. 

A conjuntura é grave, Excelentíssimo Ministro Relator, principalmente se cotejados          

os fatos, públicos e notórios, que se relacionam com os fatos aqui narrados. 

E esse comportamento de aparentemente haver uma blindagem ao Sr. Presidente da            

República, infelizmente, não é novo. Com efeito, Excelência, cabe lembrar, apenas para nos             

atermos a dois episódios, que nos autos do Inquérito 4831, em que se investiga o uso político                 

da Polícia Federal pelo Presidente da República, o PGR fez um pedido mais restrito de               

liberação do vídeo da reunião ministerial de 22/4/20 que a própria AGU, que é quem atua em                 

defesa daquele. E no contexto desta investigação foram divulgados dois encontros fechados            

do investigador com o investigado, o que não milita em prol das Instituições Democráticas. 

É preciso ter um mínimo de coerência e velar pela integridade na fundamentação             

jurídica: o Exmo. Sr. Procurador precisa, afinal, decidir sobre o que pensa ou, se for o                

caso, de que lado está, colocando os interesses institucionais acima de visões            

circunstanciais ou amesquinhadas próprias do varejo da política. Espera-se que esse           

comportamento não se revele numa tentativa de blindagem ao entorno do Sr. Presidente da              

República e não passe de mera confusão ou mal entendido! 

Que a defesa dos investigados fique cingida às suas respectivas bancas de advocacia             

e a do Sr. Presidente da República, à AGU. Desse modo, espera-se que a PGR manifeste-se,                

enfim, com definitude, sobre sua leitura constitucional do ato impugnado, sem essa            

embaraçosa vacilação.  

Assim, diante dos fatos, e especificamente sobre a PETIÇÃO ASSEP Nº           

163489/2020, juntada hoje aos autos, sem manifestação sobre os pedidos da petição inicial,             

requeremos que Vossa Excelência, na qualidade de Relator, INTIME o Exmo. Sr.            
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Procurador-Geral da República para que se MANIFESTE DEFINITIVAMENTE sobre         

as contradições existentes em seus pareceres, deduzindo opinião coesa, íntegra e estável,            

representativa da instituição que lidera, esclarecendo, eventualmente, as razões de sua           

repentina mudança de entendimento. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Brasília, 27 de maio de 2020. 

  

CÁSSIO DOS SANTOS ARAUJO BRUNO LUNARDI GONÇALVES 

OAB/DF nº 54.492 OAB/DF nº 62.880 

  

FILIPE TORRI DA ROSA KAMILA RODRIGUES ROSENDA 

OAB/DF nº 35.538 OAB/DF nº 32.792 

  

  

FABIO GOMES DE SOUSA CARLOS RICARDO CAICHIOLO 

Acadêmico de Direito Consultor 
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